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وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين،    وسلمالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا 
  :أما بعد

نـت  فالمحاضـرة عنو  فلسنا بحاجة إلى بيان فضل العلم وشرفه، وإنما نذكر ما يتعلق بعنـوان المحاضـرة،  
   .، وجوب طلب العلم الشرعيبالوجوب

   :حكم العلم الشرعي
ألن الوسـائل لهـا أحكـام الغايـات، فاألصـل       ،وما يعين على فهم الكتاب والسنة ،وهو علم الكتاب والسنة

بأصـول   ة،عنى أهل العلم بالعربيلماذا ي: المطلوب من المسلم االهتمام باألصلين الكتاب والسنة، قد يقول قائل
هذه دراستها وإن كانت وسائل إال أنها خير ما يعين  :نقول ؟وهي روافد ،بعلوم القرآن ،بقواعد التحديث ،الفقه

  . وال يستطيع أحد أن يتعامل مع  نصوص الوحيين إال بعد معرفة هذه الوسائل ،والسنة على فهم الكتاب
، بمعنى أنه فرض كفاية، وعنوان المحاضرة كأنه في حكمه الوجوب الكفائي العلم الشرعي أهل العلم يطلقون

ة يفيد الوجوب العيني، والعلم والتعلم تنتابه األحكـام مـن الوجـوب العينـي والوجـوب الكفـائي، والسـني       
يقترن به بقية األحكام من الكراهة والتحريم، فيجب وجوباً عينياً علـى مـن    واالستحباب، وقد ينتابه بسبب ما

ويوضـحون   ،غيره في البلد، ألن وجود أهل العلم والعلماء الذين ينيـرون الطريـق   تأهل له بحيث ال يوجد
، أمر واجـب علـى األمـة    -جل وعال-وهو العبودية هللا  ،للناس ما يحققون به الهدف الشرعي من وجودهم

األفـراد  فهو من هذه الحيثية بالنسبة ألولئك  ،ويتعين بالنسبة لبعض األشخاص الذين ال يمكن أن يقوم إال بهم
الذين تأهلوا له بحيث لو تركوه لما وجد غيرهم ممن يقوم به، هذا وجوب عيني يأثمون بتركه، وأمـا بنسـبة   
لحكمه على العموم فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقين، يقوم به من يكفـي ويسـقط   

   .اإلثم على الباقين، ويصير في حكم الباقين سنة
ما أوجب اهللا عليه من أعمال وأحكام يجب عليه أن يتعلم ما يقـوم بـه    فرد بعينة، كل فرد بعينه نأتي إلى كل

ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فالصالة واجبة، فتعلم أحكام الصالة واجـب،   ؛هذا العمل وهذا الحكم
يخل بهذا الفرض واجب، ألنـه قـد   ألن هذا الواجب ال يقوم إال بتعلم هذه األحكام، الصيام واجب، معرفة ما 

وأنها ال بـد أن   ،وهناك مسائل بين أهل العلم وجوبها ،فهو واجب يأثم بتركه يتطرق الخلل إليه وهو ال يشعر
   .وهي ما علم من الدين بالضرورة ،تكون معلومة لدى الخاص والعام

   :والمراد به وجوب العلم الشرعي
هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي  النصوص العلم المراد به في :وجوب العلم، أوالً ،وجوب العلم الشرعي

-المبني على الكتاب والسنة، هذا هو الذي جاءت النصوص بمدحه والحث عليه، وهو المـورث للخشـية هللا   
لـون األقسـام   النـاس يقو  ،قد يقول قائل ]سورة فاطر) ٢٨([ }ِإنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء{ ،-جل وعال



هذا التقسيم االصطالحي الحادث، يجعل علوم الدنيا مـن طـب وهندسـة     ،والقسم العلمي والنظري ،العلمية
وغيرها من هذه العلوم يسمونها علمي، وما عدا ذلك يسمونه نظري، علمـي ونظـري، أو علمـي وأدبـي،     

م أدبية، ويخرجونها من مسـمى  فيجعلون العلوم الشرعية التي جاءت النصوص بمدحها علوم نظرية، أو علو
العلم العرفي، العلم العرفي، لكن النصوص التي جاءت في مدح العلم والعلماء المـراد بـه العلـم الشـرعي     

أن الخشية قد توجد عند طبيب وعند مهندس وعند مزارع وعند راعي غـنم،   :المورث للخشية، قد يقول قائل
ه اإلنسان من نفسه من غير أهل العلم الشرعي، ممـا يـورث   أما ما يجد أكثر مما يوجد عند بعض أهل العلم

ولألطباء من هذا النصيب األوفر، التفكر والنظر الذي يورثه ما يورثه من خشية  ،الخشية سببه التفكر والنظر
   .، ومعرفة آالئه هذا سببه التفكر-جل وعال-اهللا 

فكر واعتبار استفاد فائدة كبيرة، بينمـا قـد   كذلك األعرابي في البادية إذا نظر في السموات واألرض نظرة ت
ذا سببه الخلل يكون طالب العلم الشرعي، يطلب العلم عشر سنين عشرين سنة ما استفاد قلبه من هذا العلم، ه

، نجد أو نشاهد من طالب العلم، بل بعض ممن ينتسب إلى العلم من هو مخـالف مخالفـة   في كيفية التحصيل
له بين جنبيه، هذا خلل، هذا يحرمه لذة العلم والعمل، فمثل هذا الذي يحملـه مثـل   ظاهرة لهذا العلم الذي يحم

هذا الشخص الذي ال يستفيد منه هو في الحقيقة ليس بعلم، العلم الذي ال يورث صاحبه الخشية ليس بعلـم ألن  
-هم، فالذي ال يفيده علمه خشية هللا يعني ال غير }ِإنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء{األسلوب أسلوب حصر،

شَهِد اللّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هـو والْمالَِئكَـةُ   {: -جل وعال-، وقرباً منه هذا ليس بعلم، ولذا يقول اهللا -جل وعال
شـهادة اهللا   فعطف شهادة أولي العلم على شهادة المالئكة، المعطوفة على ]سورة آل عمران) ١٨([ }وُأولُواْ الْعلْمِ

، فهذه أعظم شهادة، الشهادة على كلمة التوحيد، أعظم شهادة، أعظم مشهود به، ألعظم مشـهود  -جل وعال-
له، وال يتحرى وال ينتقى للشهادة بهذا األمر العظيم إال العظماء من الناس، يعني فرق بين أن تشتري سـلعة  

لكن إذا اشتريت سـلعة نفيسـة    ،ها ألنها ال تستحقتطلب لها أدنى شاهد، وأحياناً ال تشهد علي زهيدة رخيصة
غالية الثمن تطلب لها من الشهود ما يثبت به العقد، بحيث ال يتردد أحد في ملكك لهذه السلعة، يعني هل مـن  

يون ريال وأكثر، ثم تأتي بآحاد الناس من الشارع ال تعرف عدالته وال تعرف ثقته لالمعقول أن تشتري بيتاً بم
 ،ال يمكن، ال بد أن تبحث عن شخص تجزم بأن الخلل ال يتطرق إلى العقد مع وجوده ؟ه الصفقةيشهد لك بهذ

عليه أهل العلم، فدل علـى أن   -جل وعال-فهذه أعظم شهادة أعظم مشهود به، ألعظم مشهود له، أشهد اهللا 
ون العلم وهم ليسـوا مـن   يتحملون مثل هذه الشهادة، وبمفهوم المخالفة الذين يحمل نأهل العلم هو الثقات الذي

يحمـل  ((: الثقات ال يستحقون أن يوسموا بهذه السمات الشريفة، ليسوا من أهل العلم، ولهذا جاء في الحـديث 
إن آثار الفسـق   :فالذي يحملون العلم الشرعي هم العدول، طيب قد يقول قائل ))هذا العلم من كل خلف عدوله

ما يحملونه هذا ليس بعلم،هذا ليس بعلم، وإن اشـتمل علـى   : ظاهرة على بعض من ينتسب إلى العلم؟ نقول
 :-جـل وعـال  -ألن العلم ما نفع، ويدل على ذلك قول اهللا  ؛مسائل شرعية بأدلتها، هذا في الحقيقة ليس بعلم

}الَةهبِج ءوالس لُونمعي ينِللَّذ لَى اللّهةُ عبا التَّوأن الفاسـق  : هل يقول قائـل  بجهالة، ]سورة النساء) ١٧([ }ِإنَّم
، حكم شرب الخمر ويشرب، ولو عرف الحكم بدليله بـأقوال العلمـاء  ويعرف  ،الذي يعرف حكم الزنا ويزني

يعرف جميـع   ؟نستطيع أن نقول عالم ر المترتبة عليه، لو عرف هذا كله هلواآلثا وما يترتب عليه وما حده



ه المسألة بأقوال أهل العلم بأدلتها، ويستطيع أن يوازن بين األحكام المترتبة على هذه المسألة ويعرف حكم هذ
وصفه بأنه  -جل وعال-اهللا  ؟مثل هذا عالم :هل نستطيع أن نقول ،ويرجح ،هذه األقوال من خالل هذه األدلة

ترتـب  ل قلنا عـالم فهو جاهل، ولو حمل من العلم ما حمل، ألننا لو  -جل وعال-جاهل، فكل من عصى اهللا 
 }ِإنَّما التَّوبةُ علَى اللّه ِللَّذين يعملُون السـوء بِجهالَـة  {:يقول -جل وعال-ه ال تقبل توبته، واهللا على ذلك أن

عالم، لكنه في الحقيقة ومن خالل لحكم عالم أو جاهل؟ في عرف الناس طيب الذي يعرف ا ]سورة النساء) ١٧([
أنه عالم، لقلنا توبته غيـر مقبولـة،    :علم هو جاهل، ألننا لو قلنامفهوم هذه اآلية هو جاهل، فمهما حمل من ال

للنص في اآلية على أن التوبة ال تقبل من الجاهل، فدل على أن من يزاول المعصية جاهل، ولو كان من أعلم 
  .الناس بحكمها

  :فضل العلم
تي سقناها آية آل عمـران،  ة الالعلم ال يحمله إال العدول الثقات، ومن أعظم ما يستدل على فضله وشرفه، اآلي

 ]سورة المجادلة) ١١([ }ين ُأوتُوا الْعلْم درجاتيرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم والَّذ{:-جل وعال-لكم قول اهللا ومن ذ
يعنـي عشـرين    ؟درجات، وهل نتصور أن الدرجات مثل درجاتنا في الدنيا التي يتخطاها اإلنسان بسـهولة 

، ال، درجات، بين كل درجة واألخرى مثل ما بين السماء واألرض، األمر لـيس  انتيالدرجة ثالثين س يانتس
درجتين ثالث نفرط بها، لكن أين الدرجة األولى من الثانية من الثالثـة   هذا سهل :بالسهل وليس بالهين، يقول

يل العلم، وليس بكثير أن يفنـي  أفنى عمره في تحص شيء عظيم من تأمله بعين البصيرة هذا ؟إلى مائة درجة
   .عمره بتحصيل العلم

يفقهـه فـي الـدين، أوالً إذا     ))من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين((: -عليه الصالة والسالم-يقول الرسول 
عرفنا الدين عرفنا المراد بالفقه، الدين بجميع أبوابه مما يدخل في مسمى اإلسالم من األحكام العملية والعقائد 

لبعض عباده من مراقبته  -جل وعال-وما فوق ذلك من الصفات التي يمنحها اهللا  ،لداخلة في مسمى اإليمانا
عليه الصـالة  -ولذا لما سأل جبريل النبي  ،والتعبد على جهة اإلحسان الذي ال يحصل لكل أحد، هذا هو الدين

هذا جبريل أتاكم ((: في نهاية الحديث -عليه الصالة والسالم-، قال عن اإلسالم واإليمان واإلحسان -والسالم
فدل على أن الدين يشمل الثالثة، اإلسالم واإليمان واإلحسان، فمن يتفقه في هذه الثالثة التـي   ))يعلمكم دينكم

تشمل جميع أبواب الدين، هو الذي أراد اهللا به خيراً، ألن بعض الناس يعنى بالفقـه العملـي مـن األحكـام     
ربعة المعروفة عند أهل العلم األرباع األربعة العبـادات والمعـامالت والمناكحـات    والحالل في األبواب األ

لكـن ال يعنـي أن    ،هذا اصطالح عرفي خاص ،واألحوال الشخصية والجنايات والحدود، يخصون الفقه بهذا
   .المراد بالحديث هو هذا

م، أبواب الدين األخـرى مـن التفسـير    علم العقائد الفقه األكبر، وتعلمه أهم من تعلم األحكام مع أن الكل مه
التي هي الترجمة العملية لإلسالم والرقاق والفتن واالعتصام  -عليه الصالة والسالم-والمغازي وسيرة النبي 
طالب العلم عموماً في عزوف عنهـا،   ية األهمية لطالب العلم، لكن نجدهذه في غا ؛وغيرها من أبواب الدين

يوجد داعي لدراستها داعي آني في الوقت الحاضر، الصالة تحتاجها فـي كـل   ألنهم على حد عزمهم، أنه ال 
يوم خمس مرات، وتحتاج من الصلوات األخرى من النوافل أكثر من ذلك، فأنت تتعلم أحكامها هـذا شـيء   



هذه فـي   ؟التي قد تعرض على قلبك فيقبلها وأنت ال تشعر يء طيب، لكن ماذا عن أبواب الفتنطيب، هذا ش
كتاب الرقاق، كثير من طالب العلم يأنف عن قراءته، وال يود أن يصنف واعظ، هـذا   همية، ماذا عناألغاية 

خطأ، خطأ عظيم، يا أخي ما الذي يحدوك إلى العمل باألحكام، إال كتاب المواعظ والرقـائق، كيـف تعمـل    
من يرد اهللا بـه خيـراً   (( نلديمثل هذا في جميع أبواب اوقل  ؟باألحكام التي تعلمتها إال من خالل هذا الباب

الجملـة  حساب شيء، نحن نشاهد طالب العلم في فال يكون شيء على  يعني بجميع أبوابه، ))يفقهه في الدين
   .ويهتمون باألحكام العملية فقط ،ال يعنون بكثير من أبواب الدين

به شراً؟ الذي ال يتفقه فـي  اهللا هل أراد  الذي لم يتفقه في الدين ))من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين((طيب 
لم يرد به خيراً، ألن من عوام المسـلمين   -جل وعال-هل هو ممن أراد اهللا به شراً، أو نكتفي بأن اهللا  الدين

وضرب في نصر اإلسالم والبذل لإلسالم الشيء الذي يعد أضعاف ما بذله بعض من  ،ممن لم يتفقه في الدين
يعني مثل بعض األثرياء األتقياء الذين يبـذلون لنصـر    ؟ذا أراد اهللا به شراًأن ه :ينتسب إلى العلم، هل نقول

ـ أن هؤالء أراد اهللا بهم شراً؟ نكتفي  :الدين، وينفقون على العلم الشرعي، ويسهلون أمره للناس، هل نقول أن ب
هة أخرى، لكن الخير وأراد بهم خيراً من ج ،ما أراد اهللا بهم خيراً من هذه الحيثية -جل وعال-بأن اهللا  :نقول

-إن اهللا  :وال نقـول  ))من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الـدين (( ا هو لمن جاء الوعد له في الحديثالمطلق إنم
وتـرك  أراد به شراً، نعم لو كان أضاف إلى عدم تفقهه في الدين مزاولة محرمـات ومنكـرات    -جل وعال

، ولو لم يتفقه فـي  -جل وعال-ن من النوع العابد المخلص هللا هذا أراد اهللا به شراً، أما إذا كا :واجبات، نقول
وضرب في أبواب أخرى من النفع العام، كأن يجاهد في سبيل اهللا، ببدنه أو بماله أو ينصـر اإلسـالم    الدين

ن، بالتفقه في الـدي  الحيثية، لكن الخير المطلق إنما هو بجاهه هذا أراد اهللا به خيراً من هذه بماله أو بمقاله أو
وعرفت مـن طلـب    ،أنا طلبت العلم عشرين ثالثين لكن ،به خيراً يفقهه في الديناهللا د رامن أ :قد يقول قائل

 ))واهللا المعطـي  ،إنما أنـا قاسـم  ((: يقول -عليه الصالة والسالم-، الرسول وما أدرك شيئاً العلم سبعين سنة
عليك أن تستفيد وتسـتمر   ،لعلم سنين ما استفدتأنا طلبت ا :فعلى هذا على اإلنسان أن يبذل السبب، وال يقول

إلى أن يأتيك اليقين، ألن العلم من أعظم أبواب العبادة، بل يفضله أهل العلم على جميع ما يتعبـد بـه بعـد    
ولو كان حفظك ضـعيف، ولـو كـان     ،فعليك أن تستمر ،الفرائض أفضل نوافل العبادات تعلم العلم الشرعي

إن شـاء اهللا  -ك عن تعلم العلم الشرعي، ومع الوقت واإلخالص والحرص تدرك فهمك أقل، مثل هذا ال يثني
من سلك طريقاً يلـتمس فيـه   ((: -عليه الصالة والسالم-، ولو لم تدرك في ذلك إال االندراج في قوله -تعالى

لم تدرك العلـم،   ولو ؟ةفأنت أال تريد أن يسهل اهللا لك طريقاً إلى الجن ))علماً سهل اهللا له به طريقاً إلى الجنة
ألن الوعد في هذا الحديث ما رتب على العلم إنما على سلوك الطريق فقط، فأنت مجرد ما تسـلك الطريـق،   

ولو لم تدرك من العلم ما يكفيك أو لم تدرك شيئاً، ألن هذا الوعد ثابـت لمجـرد    ،ييسر لك الطريق إلى الجنة
   .من سلك الطريق

ل مكلف، لكل مسلم ينتسب لهذا الدين، والعلماء الناس إليهم بأمس الحاجـة  فالعلم الشرعي في غاية األهمية لك
يمثلون لوجود العلماء بين أوساط الناس وعامتهم بمـن؟ بقـوم    ،بل الضرورة قائمة وداعية إلى وجود علماء

م وليس معهم من ينير لهم الطريق، في ظـال  ،سلكوا وادياً في ظالم دامس وفيه أشجار وأحجار وسباع وهوام



فإذا جاءهم من بيده مصباح وتقدم عليهم واستناروا بنور مصباحه ما فضله عليهم؟ لـه   ،دامس، هؤالء حيرى
هـل يتعـرض    ؟هل تنهشه حية ؟فضل عليهم أو ما له فضل عليهم؟ السائر في الظالم ما يدري ماذا يواجهه

ال يعرف شيئاً، وهذا مثل  ؟من طريقهما يدري، هل يمشي يمنياً أو شماالً أو من األمام، أو يرجع  ؟لسبع يأكله
عامة الناس، يتعبدون على جهل، فإذا جاءهم من يبين لهم وينير لهم الطريق الصـراط المسـتقيم والتنظيـر    

قـل علـى أسـوأ     ا الذي مشى في الـوادي المظلـم إذا  ألن هذ وإن كان المثال أقل من الممثل له؛مطابق، 
علـى   -جل وعال-ماذا خسر؟ خسر الدنيا، لكن الذي يتعبد هللا  االحتماالت تعرض لسبع أو نهشته حية فمات

فإذا كان يتعبد على جهالة علـى غيـر    ))من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد((جهل هذا يخسر اآلخرة، 
فإن مثل هذا يخسر اآلخـرة، ومجـرد حسـن     -عليه الصالة والسالم- ومراد رسوله -جل وعال-مراد اهللا 

قُْل هذه سبِيلي { عوة ال بد أن تكون على بصيرة،ال بد أن تكون العبادة على بصيرة، والدالقصد ال يكفي، بل 
فال بد من أن تكون العبادة على بصيرة على  ]سورة يوسف) ١٠٨([ }َأدعو ِإلَى اللّه علَى بصيرة َأنَاْ ومنِ اتَّبعني

   .كنور من اهللا على مراد اهللا، وأن تكون الدعوة كذل
  :أهمية العلم الشرعي لمن يشتغل في مجال الطب

 ن أطباء ومساعديهم وغيـرهم، هـؤالء  ون المرضى، مفي مجالكم، في المستشفيات، ويعالج نأتي لمن يعمل
، فإذا كـان اإلنسـان   ال يسلم من شيء من التعرض للفتنةالعلم الشرعي في غاية األهمية لهم، ألن مجتمعهم 

هذه من جهـة،   ، ينجو من هذه الفتنة ويوفق ويسدد،-جل وعال-يورثه الخشية هللا  عنده من العلم الشرعي ما
وتتعلق بكيفية معاملته للمريض ال يعرفهـا إال إذا كـان    ،األمر الثاني أنه قد يطرأ له أحكام تتعلق بالمريض

وكـذلكم هـم   عنده قسط كافي من العلم الشرعي، فاألطباء ومعاونوهم في أمس الحاجة  إلى العلم الشرعي، 
ألن المريض كالغريق، يريد بس من يأخذ بيده،  ؛أيضاً بأمس الحاجة إلى دعوة من يعالجونه ومن يحتاج إليهم

أنت إذا كان اإلنسان لديك له حاجة تستطيع أن تملي عليه ما شئت، طبيب يعالج مريض، افترضنا أنه حـالق  
كل شيء، يريد أن ينقذه من هذا الغرق الذي هـو   لحيته، فجاء الطبيب الذي يرى هذا المريض أنه بالنسبة له

والنصوص التي جاءت فـي تحريمهـا    ،يا أخي ماذا تستفيد من حلق اللحية :فيه، من هذا المرض، لو قال له
أنت في غنية لست بحاجـة   ؟يكنس األرض وينظفها ت مسبل، ماذا تستفيد من كون ثوبكأن :لو قال ؟معروفة

   .طبيب، يقبل من صاحب المواعيد، ويقبل من كل أحد في هذا المجالإلى مثل هذا، فهو يقبل من ال
لنا، لو يجـي عـالم مـثالً     -جل وعال-وهذه الفرصة التي سنحت ويسرها اهللا  ،فعلينا أن نستغل هذا الظرف

ـ  ؟وش دخلك :قال ،ويعرف أنه ما يعرف من الطب شيئاً ،ينصح له مريض مثالً ن لـو جـاء   هذا شأني، لك
التعلم ألننا بحاجة ماسة إليـه، وال   فال نفوت مثل هذه الفرص، ال شك أنه يقبل منه، إليه الشخص هو محتاج 
المريض مسكين، أصيب بهذا الداء، ال بـد أن   ؟ال بد أن نعرف كيف نتعامل مع المريض ،الدعوة وال الصبر

األمور كلها بيـده، وال  ، وأن مفاتيح -جل وعال-، وأن نوسع اآلمال بسعة رحمة اهللا -جل وعال-نربطه باهللا 
نعلقه بمخلوق، وال نعلق هذا المريض بمخلوق، ألنه احتمال أال يخرج من المستشفى يموت، فيمـوت علـى   

   .، وحسن ظن به، ويكون في ميزان حسنات من وجهه إلى هذا-جل وعال- هيئة حسنة، وتعلق باهللا



، لكن نحن بصدد الكالم مع األخوة العاملين في فالعلم والدعوة ال بد منهما لمن يعمل في هذا المجال، ولغيرهم
هذا المجال، هناك أحكام كثيرة تتعلق بالمرض والمرضى، وكيفية التعامل معهم وتوجيههم إلى أن يعبـدوا اهللا  

، واألمر ميسور، يعني ال يتطلـب  حسب استطاعتهم هذه ال يدركها إال من اعتنى بالعلم الشرعي -جل وعال-
وأن نطلب العلم على المشايخ ونالزم الحلـق،   ،أخذ إجازة استثنائية لمدة ستة أشهر مثالًمنا أن نترك العمل ن

ثم بعد ذلك نرجع إلى عملنا لئال نفصل مثالً ثم بعد ذلك نأخذ إجازة استثنائية ال ال، ما يلزم هذا كلـه، األمـر   
باإلمكـان أن   ،ال يأتي إلى أحـد والعلم سهل مذلل، لكن يحتاج إلى مبادرة منا، العلم  ،في عصرنا متيسر جداً

يكون اإلنسان مع عمله الرسمي يحضر ما تيسر له من الدروس التي ال يكلفه الذهاب إليها قريب مـن بيتـه،   
منتشرة وبكثرة كاثرة، في كل حي دروس، هذا ال يكلفه شيء، قد تكون الدروس بعد  -وهللا الحمد-والدروس 

قد تكون الدروس بعد المغرب، بعد انتهاء الدوام، قد  ؟ن الحضورصالة الصبح، قبل دوامك، ما الذي يمنعك م
إن الدوام الطبي يختلف عن الدوام الوظيفي العادي، الوظيفي العادي معـروف مـن سـبع     :يقول القائل منكم

لكن الطب ال بد أن يكون موجود على األربعة والعشرين سـاعة نقـول    ،ونصف إلى ثنتين ونصف وينتهي
كن مـع  طلوب من كل شخص أن يعمل أربعة وعشرين ساعة، نعم والمهنة شاقة ومتعبة، لكذلك، لكن ليس م

ضحينا بكل شيء، يعني نقتطع له جزء من الوقت ولو ساعة في اليوم، لـتعلم   ذلك إذا عرفنا شرف المطلوب
ة حتـى  صبح لمدة ساعالعلم الشرعي، وبعد صالة الصبح، وقبل الدوام هذا يدركه كل أحد، يعني بعد صالة ال

علـى   -جل وعـال -لو استغله اإلنسان بقراءة حزبه وورده من كتاب اهللا  أو ساعة وربع هذا تنتشر الشمس
 -جل وعـال -الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل ومراجعة كالم أهل العلم فيما يشكل علينا فهمه من كتاب اهللا 

ون في آخر النهار مدة ساعة أخـرى  لعمل، ويكهذا ليس بكثير، بل أنا أجزم بأن هذا خير ما يعين على أداء ا
  .والفقه العقائد وغيرها -عليه الصالة والسالم-لنظر في سيرة النبي ل

أن اآلالت واألجهزة يسرت اآلن بإمكانك أن تحضر الدروس وأنت في بيتك، وأنت جالس فـي  : األمر الثاني
  .بيتك من خالل األشرطة واإلنترنت وغيره

يشرحه هذا العالم، وليكن مثالً كتاب التوحيد، فتحضر المتن وتسمع الشرح من الشـريط،  تأتي إلى المتن الذي 
ه كلمـة  أكثر من مرة قبل أن تسمع الدرس وتفهم المتن معناتقرأ المتن أو من خالل الشبكة، وتنظر في المتن 

 ير مـن النـاس  وكث ،وهذا في جميع العلوم -وهللا الحمد-من خالل ما تسمع من شرح، واألمر ميسور  كلمة
أدرك من العلم أكثر مما يدركه من يزاحم العلماء وهم في بيوتهم، بل تأتينا األسئلة التي تدل على الفهم الدقيق 

وليس ألحد عذر، فعلينا  ،من كندا واستراليا في آن واحد، من خالل الشبكة، ونحن في الدرس، فاألمر متيسر
، يعني لو قيل لـك  ذا عرفنا ال بد أن نعرف أوالً شرف المطلوبأن نعنى بهذا الجانب وهذا ال يكلفنا شيء، وإ

 :اذهب كل عصر إلى الحراج، ترزق، أنت راتبك قد ال يكفيك ويكفي أوالدك، تروح إلى الحراج، تقول :مثالً
أثاث متكسـر   ؟يا أخي أيش أتردد إلى الحراج عشرين ثالثين كيلو وأنا رايح جاي، أيش باحصل في الحراج

 -جل وعـال -يسوى التعب، لكن إذا عرفت شرف المقصود، وهو العلم الشرعي، الذي أشهد اهللا أو شيء ما 
أربابه وأصحابه على الشهادة له بكلمة التوحيد، عرفت أن جميع ما تبذله من أجل تحصيل هـذا العلـم فهـو    

  .رخيص، يعني ما يستحق الذكر بالنسبة لما تحصله



، صارت سهلة وميسرة، بإمكان المتعلم أن يقرأ فيها ويسـتفيد، نعـم   هناك كتب ألفها أهل العلم بلهجة العصر
كانت المتون صعبة، كانت المتون صعبة، ال يدركها كثير ممن يقرأ فيها من غير أهـل االختصـاص، اآلن   
صارت العلوم ميسورة، سهلة ميسرة، يعني من كان يتطاول على زاد المستقنع من غير العلماء وطالب العلم 

فشرحه بالشرح الممتع، الشرح الممتع يفهمه النـاس كلهـم،    -رحمه اهللا-هللا له الشيخ ابن عثيمين حتى يسر ا
ذلل اهللا له كيفية التعليم وإيصال المعلومات، فنستفيد فائدة مـن هـذا الكتـاب     -رحمه اهللا تعالى-ألن الشيخ 

لنا في أن نتـرك، يعنـي لـو     الملخص الفقهي، كتاب يستفيد منه كل من يقرأ ويكتب، فال عذر لنا وال حجة
هذا صعب على المتعلمين، لكن شرحه للشيخ ابن عثيمين مفهوم، شروح الشيخ ابن  :المسألة متن الزاد، نقول

نفهما ونحن في البيوت، لكن نحتاج مع ذلك إلى أن نطلع درجـة  جبرين وشروح المشايخ كلها سهلة ميسرة، 
تعامل مع النصوص على الطريقة العلمية المعروفة عند أهل درجتين ثالث، في علوم اآللة حتى نستطيع أن ن

وهذا أيضاً أمر يسير، وهللا الحمد، ألن هذه العلوم شرحها هؤالء العلماء ويسروها لطالب العلم، فكيفيـة   ،العلم
ولهجة العصر بحيـث   ،التحصيل تتم بحضور الدروس وبالمطالعة الخاصة بهذه الكتب التي ألفت بلغة العصر

ل أحد، بحضور الدروس بالبدن ومزاحمة الشيوخ واإلفادة منهم مباشرة أو من طريق اآلالت لمـن ال  يفهما ك
، نعـم قـد   أن يكون عالماً من خالل هذه اآلالتوبإمكان الشخص  -وهللا الحمد-يستطيع ذلك، فاألمر متيسر 

 :ا اإلشكال، وقد يقول قائـل يحتاج إلى أن يستفهم، بإمكانه أن يرفع سماعة التلفون ويسأل أي عالم يحل له هذ
ن نتصل وال يردون، نعم التقصير موجود، وأيضاً العدد غير كافي لحاجات النـاس، ألنـه   أن العلماء مشغولو

كان في السابق العالم الواحد يغطي البلد ألن السواد األعظم عوام، ال يحتاجون إلى أسئلة إال فيما يقـع لهـم،   
كثرة في الطلب على أهل العلم، مـع   ل ما يشكل عليه، فصار فيأل عن كاآلن ال، السواد األعظم متعلم، ويس

ومن األطباء في السابق مـن   ،وهذا الشأن ،كثرتهم، صار الطلب أكثر من طاقتهم، فعلينا أن نعنى بهذا الباب
ضرب أطنابه في العلم الشرعي، وصار بحيث يعد من العلماء الكبار في جميع أبواب العلم في التفسـير فـي   

في العقائد في كل باب من أبواب الدين وهم أطباء، يعني شهرتهم في الطب طبقت اآلفـاق،   لحديث في الفقه،ا
ابـن النفـيس وال    :عندنا شخص يقال له ،الهتمام وعناية األطباء بالعلم الشرعي -أنا أوردت مثالين-فمثالً 

ن أبي الحزم القرشي، عالء الـدين ابـن   ابن النفيس علي ب ،خاله يخفى على أحد منكم، هذا من كبار األطباءأ
النفيس الطبيب المصري صاحب التصانيف في الطب كالموجز، الموجز مطبوع معـروف، شـرح الكليـات    
وغيرهما، يقول السبكي في طبقات الشافعية، كان فقيهاً في مذهب الشافعي، صنف شرحاً على التنبيه، التنبيـه  

لـو تـم لكـان     :زي، وصنف في الطب كتاباً سماه الشامل، قيـل متن من متون الشافعية ألبي إسحاق الشيرا
ثالثمائة مجلد، تم منه ثمانون مجلداً، وصنف في أصول الفقه وفي المنطق وفي الفقـه والعربيـة والحـديث،    

ابن حجر والعراقـي وغيـرهم   كالم دور المصطلح تدور بكثرة، يعني مثلما ييعني أقوال ابن النفيس في كتب 
في كل باب يذكر رأي ابن النفيس في علوم الحديث، وهو طبيب صنف الشـامل أتـم منـه    من أهل الحديث 

   .ثمانين مجلد
أقواله الكثيرة تدور في كتـب المصـطلح،   ومنها علوم الحديث، ف: كثيرة، قلتوبالجملة كان مشاركاً في فنون 

ما الطب فلم يكن علـى وجـه   وأ :وعناية العلماء بأقواله تدل على رسوخه في العلوم الشرعية، يقول السبكي



هـذا لـيس   : ضعفت في تخصصي، نقول لو اتجهت إلى العلم الشرعي: يقولاألرض مثله، ألن بعض الناس 
بصحيح، ألنك قد تتجه إلى العلم الشرعي، وتنظم وقتك وترتب أمورك وال تتأثر في تخصصك، وأما الطـب  

وكان  في العالج أعظم مـن ابـن   : مثله، قالوا وال جاء بعد ابن سيناء :فلم يكن على وجه األرض مثله، قيل
   .سيناء، توفي سنة سبع وثمانين وستمائة

إن الرئيس المتطبب يوسف بن عبد السيد بن المهـذب  ": من األمثلة ما ذكره السخاوي في فتح المغيث، قال
ع أبيه مـن  ، سمع الحديث في حال يهوديته، ملي، يهودي، المعروف بابن الديانإسحاق بن يحيى اإلسرائي

كيـف  : هو سمع الحديث حال يهوديته، طيب قد يقـول قائـل   "شمس الدين محمد بن عبد المؤمن الصوري
وكتب بعـض الطلبـة اسـمه فـي     ": قال السخاوي ؟بأي نية يطلب الحديث وهو يهودي يستفيد وهو يهودي؟

لروايـة  جل أن يجيـزهم با الطباق تدوين األسماء، أسماء الطالب الذين حضروا على هذا الشيخ من أ "الطباق
أنكر على هذا الطالب الذي كتب  "فأنكر عليه ،وكتب بعض الطلبة اسمه في الطباق في جملة السامعين" عنه

اكتبوا اسمه، ألن كتابة اسمه ما : هذا اليهودي في الطباق، وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن ذلك فأجازه، قال
حيح، لكن العبـرة فيـه   منع وتلقيه للعلم في حال اختالل الشرط صتضر، وكونه يتلقى في حال كفره، هذا ال ي

، حال التحمل للعلم ولو كان فاسقاً، يتحمل العلم ويطلب العلم لكن في حال األداء، عندنا حال تحمل وحال أداء
 بعد ذلك ال يقبل منه هذا العلم حتى تنطبق عليه الشروط، فيصح تحمل الكافر، يتحمل العلم، وفي الصـحيحين 

يقرأ في  -عليه الصالة والسالم-وغيرهما أن جبير بن مطعم أتى في فداء أسرى بدر وهو كافر، فسمع النبي 
صالة المغرب بالطور، تحمل حال كفره، ثم لما أسلم أدى هذه السنة فقبلت عنه، خرجـت فـي الصـحيحين    

  .وغيرهما
 أثبت اسمه في الطباق ل عصره، بل ممنولم يخالفه أحد من أه ،سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن ذلك فأجازه

وسمي محمد، وأدى وسمعوا منه، وممـن   ،، ويسر اهللا تعالى أنه أسلم بعد-رحمه اهللا تعالى-الحافظ المزي، 
سمع منه الحديث، ومـع ذلـك   هذا طبيب وغير مسلم ي: غيره، نقولسمع منه الحافظ شمس الدين الحسيني، و

لكن ال تقبل روايته حتى يسلم، ألن من شرط الرواية العدالة، والكـافر   ومع السامعين ،يكتب اسمه في الطباق
   .ليس بعدل

يوسف بن عبد السيد بن المهذب إسحاق بن ": ترجمه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة فقالهذا ابن الديان 
ـ  ،يحيى اإلسرائيلي، كان يهودياً فأسلم مع أبيه سنة إحدى وسبعمائة د بـن عبـد   وقد سمع مع أبيه ومحم

فـي أول  وكان ماهراً في الطب، قليل االنطراح على الدنيا، إذا حصل كفايته  ،وحدث عنه ،المؤمن الصوري
 ،وإن كان خطأ محرفـاً  ،يعني في حال يهوديته يستريح ويتعبد بما يظنه صواباً- النهار توجه إلى النـزاهة

على الدنيا، إذا حصل كفايته في أول النهـار   كان ماهراً في الطب قليل االنطراح: يقول -بل على هذالكن ج
بعد إسالمه، بحيث يزاول الطب في أول النهار، ثـم بعـد    ولعل هذا ازداد -توجه إلى النـزاهة ال يخل بذلك

  .مات في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وسبعمائة -ذلك يتجه إلى العبادة
، يث ألن الحديث كالم من ال ينطق عن الهوىإذا كان هذا يهودي، ويسمع الحد: ومن هذا نأخذ دروس، نقول

الـذي مـن كـان     -جل وعال-كالم اهللا  !؟-جل وعال-الذي هو كالم اهللا  محبب إلى النفوس، فكيف بالقرآن



، لكن علينا أن نقرأ القرآن على الوجه المـأمور بـه،   -جل وعال-يخاطب اهللا  ،يقرؤه كأنما يخاطب الرحمن
   .م أهل العلم لنفهم، ونستفيد من القرآن الفائدة المرجوةنتدبر ونرتل ونتفهم ونراجع كال

وهي أن كثيراً من األطباء وهم كغيرهم ممن يزاول أمور الدنيا من وجوه الكسب، تجـده   ،لفتة في ترجمة هذا
ده عمله أقل ممن فوقه، أقل من استشاري، لماذا؟ ألن إذا زاد دخله زاد تعبه وعمله، فإذا كان طبيب عادي تج

الدخل أقل، فال يغري بأن اإلنسان ينهمك في هذا العمل ويكثر منه، لكن إذا ارتفع شـأنه صـار استشـاري    
   .وقصد من جميع الناس تجد عمله كله مشغول بهذا األمر، فال يصرف لما يصلح قلبه شيئاً من وقته

ار أربعة وعشرين ساعة مشغولين، لماذا؟ ألن الدخل أعظم، تجده يحصـل علـى   نرى األطباء الكبار باستمر
جل -وما يقربه إلى اهللا  ،األموال الطائلة من خالل هذه المهنة، وينكب جانباً عما يتعلق بقلبه، وما يصلح دينه

 خلق لهدفو ، نعم هو مطلوب بأال ينسى نصيبه من الدنيا، لكن ه-جل وعال-، فمثل هذا ال ينسى اهللا -وعال
وبإمكانه أن يزاول العبودية من أبواب الـدين المتنوعـة، فتنـوع     -جل وعال-ال بد من تحقيقه والعبودية هللا 

فبإمكانه أن يتعبد بالصالة يتعبد بالصيام، يتعبد باإلنفاق في  على المكلفين، -جل وعال-العبادات من نعمة اهللا 
ذه المهنة تأدية لشكر هذه النعمة، بإمكانه أن ينفع اآلخـرين،  ، من خالل ما يكسبه من ه-جل وعال-سبيل اهللا 

فالطبيب عليه مسؤولية عظمى، فال ينهمك في مهنته التي تدر عليه شيئاً من حطام الدنيا وينسى ما خلق مـن  
أنـت افـتح عيـادة أربعـة      :، يعني ال يقال للطبيب مثالًأجله، على األطباء أن يبذلوا من أوقاتهم لنفع الناس

يعني ابـذل   ا، لكن أيضاً ال تكن الدنيا همك،ال تنسى نصيبك من الدني :شرين ساعة تبرع لنفع الناس، نقولوع
نفسك لنفع الناس، يعني وأنت في المسجد تصلي مع الناس، رأيت على واحد من الجيران آثار التعب، أو آثار 

دي له النصيحة، ولـو لـم   مرض لم يحس به، وأنت تعرف أن هذه أعراض مرض، أنت تعرفه تنصحه وتس
   .يطلب منك، فضالً عن كونه يطلب منك

فعلى هؤالء اإلخوان كغيرهم من العاملين في المجاالت األخرى أن يصرفوا من أوقاتهم لنفع الناس في أمور 
تردد يا أخي، والدنيا أنـت مـا   تما يحسنون، أنت طبيب تحسن أن تسدي النصيحة لهذا الشخص المريض ال 

الدنيا ليكون عملك كل كلمة لها مقابل، فإذا وجدت من يحتاج إلى بذل النصيحة سواء كان من  خلقت من أجل
وعرفت أنه بحاجة إلى هـذه   ،أو ممن يرد عليك ممن ليس من األقارب وال الجيران ،األقارب أو من الجيران

الشخص بصحة وعافيـة   هذا -جل وعال-النصيحة فالدين النصيحة، وأنت تسعى لهذا العمل بنية أن يمتع اهللا 
، وتستغل مثل هذه النصائح لهؤالء الناس فـي  -جل وعال-، ويكثر سواد من يتعبد هللا -جل وعال-ليعبد اهللا 

   .، أجرك عظيم، أنت حينئذ مجاهد-جل وعال-مجال الدعوة إلى اهللا 
هم مجانـاً بـادئين   فعليهم أن يقتطعوا من أوقاتهم الستقبال الناس وسماع شكواهم وأمراضهم ويشير بما يـنفع 

وال يحملهم الحرص على الدنيا أن ينشغلوا بوظائفهم وعياداتهم عن مثل هذا العمل التطوعي الذي  ،باألقربين
، وهو من أقرب وسائل الدعوة، والمريض يقبل ممن ينفعه في هذا البـاب،  -جل وعال-يجدون ثوابه عند اهللا 

  . له ينفع في الدعوة نفعاً كبيراًأكثر مما ينفعه في باب المال، وإن كان المال بذ
، فيها مبادئ هذا العلم لمن احتاجه بتأليف مؤلفات مبسطةعلى األطباء أن ييسروا هذا العلم به أيضاً مما يشار 

وما ينفـع فيهـا    ،وذكر أعراضها ،يستفيد منه كل من يقرأ ويكتب، بذكر بعض األمراض المنتشرة بين الناس



 ينفع بل يضر فإذا وجدت هذه األمراض وذكرت أعراضها بأسلوب سهل يفهمـه  من األدوية واألغذية، وما ال
عادي الناس، وذكر ما ينفع في عالجه من األغذية وما يضر استعماله من األغذية بالنسـبة لهـذا المـرض،    

هـذه  وأال يسـتغنوا ب  ،وكذلك األدوية التي ليست لها آثار جانبية على أن يربطوا في مثل هذا المجال باألطباء
بل يحرص أن يكون مثل هذه الكتب سـهلة ميسـرة    ،الكتب، ألن اإلنسان قد يستعمل الشيء على غير وجهه

ألن ما كل الناس يستطيع أن يبذل األموال من أجل العالج، تعرفون اآلن العالج مرتفـع   ؛تفيد الناس وتعينهم
يعون أن يغطوا ما يحتاجون إليـه مـن   القيمة، كثير من الناس الذين دخلهم متوسط وعوائلهم كبيرة، ال يستط

، نعم موجـودة لكنهـا قليلـة،    في المكتبات عالج وما تحتاج إليه أسرهم، فمثل هذه الكتب تيسر، الكتب قليلة
وبعضها كتب قديماً، يعني من سنين، من خمسين من ستين سنة، تغير كثير من النظريات الطبيـة، وبعضـها   

ريال، لطبيبة ألفته فـي   ١٢٠أنا وجدت في مجلد واحد مكتوب عليه إذا وجد شيء حديث لكن باهض القيمة، 
، فكيـف  كان بعشرة رياالت اًشرعي اًبعض األدوية واألغذية واألمراض، فهذا باهض الثمن يعني لو كان كتاب

واألطباء ال يجعلون الناس يلجؤون إلى كتـب الطـب   ال بد من التيسير على أمور الناس،  ؟يكون بهذه القيمة
م، إذا ما وجد اإلنسان شيء ميسر مبسط يفيده في هذا المجال، ال بد أن يبحث عن أي كتاب فـي الطـب   القدي

جـرى  : يقول -رحمه اهللا تعالى-يستفيد منه، القانون البن سيناء، كان معول األطباء الشعبيين عليه، والنووي 
فـأظلم قلبـي، وصـرت ال    : لفي خاطري أن أنظر في كتب الطب، فاقتنيت كتاب القانون البن سيناء، يقـو 

، فعاد إلي ما كنت أعهده من نفسي، نعـم، صـاحب   فأخرجت الكتاب ،أستطيع الحفظ، وال أفهم كالم العلماء
الكتاب معروف وضعه في ميزان الشرع، يعني ملحد زنديق، بكل صراحة، ما يحتاج إلى أن نجامل في هـذا  

غيره فيما يتعلق به وجدنا أنه ضال، نسـأل اهللا السـالمة   الباب، يعني لو نقرأ كالم شيخ اإلسالم وابن القيم و
   .والعافية

: اسـمه  ن وكثير ممن ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة معولهم في الطب علـى كتـاب  األطباء الشعبيو
 التذكرة في هذا المجلد الكبير فيها بعض األمراض، وفيها بعض األدوية، التي تعالج التذكرة، لداود األنطاكي،

بها هذه األمراض، سواء كانت مركبة أو مفردة وفيها أغذية، تنفع في هذه األمراض، لكن كثير من األدويـة  
فال يستفاد من هذا الكتاب، كثير من األغذية التـي   ،ال يعرف كثير من النباتات التي يصفها ال تعرف أسماؤها

ض، لكن ماذا عن بقية المرضى، احتمـال  ذكرها إنما ذكرها لمجرد أنها جربت مرة واحدة فنفعت لهذا المري
وعـورة   :لمرض آخر بسبب هذا الغـذاء، أوالً أن يكون هذا المريض عنده مضاد لهذا الغذاء، أو عنده قابلية 

أن التجارب ناقصة، ليسـت عـن    :معرفة األدوية واألغذية التي يذكرها ألن المسميات تغيرت، األمر الثاني
لحديث، ألنه قد يجرب هذا الدواء نفع لفالن، فيظنه ينفـع لجميـع النـاس    كما هو شأن الطب ا ،استقراء تام

ثاني، ال همرضهذا العالج أو هذا الغذاء يزيد  واألمر ليس كذلك، قد يكون اإلنسان مصاب بمرض آخر يزيده
يرغـب  الناس فمطلوب من األطباء أن يبذلوا في هذا المجال شيئاً ييسر للناس، ما كل فيحصل عنده تعارض، 
ا لكونه ال يرغب فـي  بعض الناس يمكن يصاب بعاهة أو بأمر عظيم وال يراجع، إم ،في مراجعة المستشفيات

   .التكلفة عليه كبيرة ال يستطيعها هذا، أو لكون



إضافة إلى أن هذه الكتب فيها شعوذة، وفيها طالسم، وقع بسببها كثير من النـاس فـي السـحر واالسـتعانة     
وفيهـا أيضـاً    ،نها ألفت في عصور مظلمة، والكتاب هذا مشحون من الطالسـم بالشياطين وهو ال يشعر، أل

وفيها تعلق بحيوانات أو بطيور أو بأجزاء من الطيور، من وضع رأس الهدهد في وسادته صار له  ،استعانات
   .-جل وعال-كذا، وعوفي من كذا، من استعمل كذا، مما يستعان فيه بغير اهللا 

وأشياء هي إلى السحر أقرب، مثل هذه األرقام، وفيها حروف مقطعـة ال يـدرى،   وفيه أيضاً أرقام وحروف 
ونحن لدينا القدرة  ،وفيها كلمات هي إلى السحر أقرب، فال نجعل عامة المسلمين يرجعون إلى مثل هذه الكتب

  .واهللا المستعان ،في تصنيف ما ينفع الناس في هذا المجال
ا يعنيه وما يساعد عليه من معاونين يعملون في أماكن فيهـا تعـرض   وم ،يمجال الطبالاإلخوة العاملون في 

لشيء من الفتن، سواء كانت من المرضى المراجعين لتباين مستوياتهم في العلم وفي التدين، أو كانـت مـن   
العاملين، ألن العمل يرون أن من ضرورته أن يختلط الرجال بالنساء، مع أنه ال داعي لذلك وال ضرورة له، 

فعليه أن يكون داعية خير، وأن يحول بين النـاس   ،م يدعون هذا، العامل في هذا المجال يتعرض لفتنلكن ه
هذه الفتن بقدر استطاعته، فهذا المجال وهذا المرفق الحيوي المهم الذي يحتاجه جميع الناس فيه ما فيـه  بين و
ا، حتى في العيادات الخاصة يجد كثير من األخيار يتضايق من مراجعة األطباء في المستشفيات من أجل هذو

   .ما يجد، التبرج على أشده في هذه األماكن
سواء كان من العاملين في  ،فعلينا أن نبذل النصيحة لكل من نراه مخالفاً، سواء كان من الذكور أو من اإلناث

عنـد   ومن زوار وغيرهم، واإلنسان الحريص على نفسه يتضـايق القطاع أو من الواردين عليه، من مرضى 
أن نسـعى   أمر مكشوف عند الناس كلهم، كل الناس يعترف بهذا، فعلينااجعة المستشفيات، وهذا ليس بسر، مر

أنه ليس باإلمكان أن يفصل األطباء عن غيرهم من : ألنه قد يقول قائل ،بقدر اإلمكان جاهدين لتقليل هذا الشر
رجال على حدة، والنساء على حدة، لكـن تجـد   الذكور، الذكور عن اإلناث، أو ما أشبه ذلك، نعم المرضى ال

االشتراك أحياناً في مكتب مواعيد أو شيء من هذا، أو أسياب وطرقات ويتعرض بعـض النـاس للمضـايقة    
ويتضايق بعض الناس من بعض المناظر، فعلينا أن نكون دعاة هدى في هذا الباب، وأن نحول بين مثل هـذه  

   .مجال للشيطان وأعوانه أن يستغلوا مثل هذه الفرصالمخالفات وبين أصحابها، وال يفتح ال
وجد مخالفات وعند اإلخوان في الحسبة رصد لما يحدث في بعض المستشفيات وبعض المستوصفات األهليـة  

ولنـا األجـر    ،نبذل النصيحة لكل أحـد  ،شيء كثير، ألن الرقابة عليها أقل، فعلينا أن نكون دعاة خير وهداة
  .-جل وعال-فله مثل أجر فاعله، فلنحتسب األجر من اهللا  ، فمن دل على هدى-الجل وع-العظيم من اهللا 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .، جزاه اهللا خيراًونستأذنه بعرض بعض األسئلة ،جزى اهللا الشيخ خير الجزاء

  .تفضل
أنه سـيكون هنـاك دورة    -جزاه اهللا خيراً-لتوعية الدينية اإدارة مدير أيها األخوة هناك بشرى يقدمها : أوالً

كتاب صحيح البخـاري   منعلمية لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير في شرح كتاب الطب والمرض 



ونحن نتقدم بالشكر الجزيل لشخينا علـى موافقتـه    -بإذن اهللا تعالى-وسيعلن عن وقتها الحقاً  -رحمه اهللا-
  .فجزاه اهللا خيراً ،مة هذه الدورةإلقا

وكيفية التدرج في هـذا   ،عن كيفية طلب العلم -حقيقة من األخوة الحضور-كثرت األسئلة  :فضيلة الشيخ
ويذكر كثير من األخوة العوائق حيـث أن بعضـهم يـذكر أن     ؟العلم، وما هي الكتب المصنفة في ذلك العلم
وجدوى تفريغ بعض األشرطة  ،ألون أسئلة كثيرة حول هذا األمرالدوام الرسمي ينتهي الساعة الرابعة، ويس

رحمـه  -وسماحة الشيخ العالمة محمد بن عثيمين  -حمه اهللار-ة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أشرط
  .، فنرجو التفضل حول هذه االستفسارات-اهللا

سر والسهولة، لكـن ال يعنـي أن   في غاية الي -وهللا الحمد-ذكرنا في أثناء المحاضرة إلى أن األمر : الجواب
األمر تيسر عن السـابق، فـي    :األطباء يتركون عملهم ويتجهون بكليتهم إلى دراسة العلم الشرعي، أنا أقول

السابق ما فيه أبداً وسيلة للتحصيل إال أن تجلس بين يدي الشيوخ، اآلن بإمكانك أن تجلس في حال الضـرورة  
يط أو الكتاب بإمكانك أن تحضر لهذا العلم، لكن مع ذلك في تصـوري  في علم ال تحسن التعامل معه مع الشر

ألن من يعمل في هذا المجـال   :أوالً ،أن العلم ميسر، بالنسبة لمن يعمل في هذا المجال على وجه الخصوص
من األطباء هم في األصل مؤهلون، يعني هم من النخبة ممن يتعلم القراءة والكتابة ويتدرج في التعلـيم ألنـه   

طلب لمن يريد الدخول في هذا المجال نسب عالية فالتأهيل الغريزي موجود، يعني يمكن أن يوجد طبيب مـا  ي
أن يكون نسبته عاليـة جـداً، وال    ول من شروط القبول في هذا المجالألن األصل الشرط األ ،يفهم؟ ما يمكن

لتي هي المقومات األولى للتحصـيل  يمكن أن يحصل على نسبة عالية إال إذا كان متصفاً باألسباب الغريزية ا
كالحفظ والفهم، الحفظ والفهم، نعم هم لم يتجهوا إلى العلم الشرعي، فإذا ناظروا بعض طالب العلم وإن كـان  
دونهم في الفهم والحفظ ال شك أنهم يفوقهم من طلب العلم الشرعي في هذا الباب، لكن مع ذلك هم مؤهلـون  

ألن الكتب صنفت من قبل أهل العلم على طبقات، تبعـاً لطبقـات    ؛الصغيرة ألن يحصلوا العلم فيبدأوا بالكتب
فالمبتدئون لهم كتب، وطبيب استشاري في الخمسين من عمـره أراد مـن اآلن أن يطلـب العلـم      ،المتعلمين
كتب الصغار، ألنـه إن لـم يتنــزل    اليقرأ في  ؟يأنف أن يكون طالب علم مبتدئ وأيش المانع ال ،الشرعي
ويعرف قدر نفسه لن يتعلم، ألن هذا العلم ال يدركه مستح وال مسـتكبر، ألن بعضـهم يقـول أنـا      ويتواضع

 ؟أنت جلست من أجل أيـش  ،تجلس يا أخي :نقول ؟استشاري خمسين أو ستين كيف أجلس مع طالب صغار
عنـي أنـك   لكن في مجال آخر أنت إمام في بابك، وهذا ال ي ،من أجل شرف الدنيا واآلخرة، فعليك أن تتحمل

صغير في أي مجال من المجاالت لكن مع ذلك تواضع واطلب العلم من الكتـب الصـغيرة، مـع الطـالب     
وبهذا تتدرج، أما شـخص   ،الصغار، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتب الطبقة الثانية من المتوسطين من طالب العلم

أنـا أريـد الكتـب     ،متون صغيرة أو أقرأ في ،أنا واهللا استشاري ما عندي استعداد أجلس مع الصغار :يقول
، ال بد أن تتدرج علـى مـا   ن تستطيع أن تطلع السطح بدون سلمال يا أخي، لن تدرك شيئاً، ل: نقول ،الكبيرة

اختطه أهل العلم لكيفية التحصيل تبدأ بكتب الصغار المتعلمين المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين المنتهـين  
  .إلى أن تصير عالم



اإلنسان نفسه وجهده وأتى العلم من أبوابه واتصف بما يعينه على طلـب العلـم مـن التواضـع     وإذا رتب  
) ١٤٦([}سَأصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون{ والحرص ال بد من التواضع، هذا العلم ال يدركه مستكبر إطالقاً

، وقـد  واهللا نشوف بعض العلماء ينهر النـاس  انحإ :قد يقول قائل ،فالذي يتكبر ال يدرك العلم ]سورة األعراف
أو يسلم عليه وال يرد عليه بكالم يسمعه، قد يرد عليه بكالم ما سـمعه، هـل هـذا     ،وال يلتفتشخص  يدعوه

لكن مـا   ،وله آثار تظهر على الجوارح ،وله عالمات تدل عليه ،الكبر موطنه القلوب ،اهللا أعلم ؟متكبر أو ال
   .، وإذا وجد من تحقق فيه هذا الوصف الذي هو الكبر، هذا ليس بعالم شاء أم أبىمثل هذاالعلم يظن بأهل 
ليس بعيب وال ذم، لكن العيب أن يرى نفسه أنه قد  ب بنفسه، كون اإلنسان يكون غنياًأن ال يعج :األمر الثاني

ومثل هذا لـيس بغريـب أن يكـون     ]العلق سورة) ٧-٦([ }رآه استَغْنَى َأن*  كَلَّا ِإن الِْإنسان لَيطْغَى{استغنى، 
مقيت مذموم،  لحد الذي لم يبلغه غيره، هذا كبراستشارياً كبيراً، لكن العيب أن يرى نفسه أنه وصل إلى هذا ا

   .وهذا عجب بالنفس
ــرف    ــب مجت ــذره إن العج ــب فاح   والعج

  

ــرم      ــيله الع ــي س ــاحبه ف ــال ص   أعم
  

وقل مثل هذا في جميع األبواب، فعلى اإلنسـان   -ة والعافيةنسأل اهللا السالم-العجب يجترف ويأكل الحسنات 
ويحضر الدورات المكثفة، ال مـانع أن   ،ويحرص ويسأل عما يشكل عليه ،ويأتي العلم من أبوابه ،أن يتواضع

وال يخـل   ،يكون اإلنسان يأخذ إجازة أسبوع ألن فيه دورة مكثفة في متون مبادئ العلم، أسبوع مـا يضـيره  
أن يحرص إذا وجد مثل هذا الفرص، ووجدنا في صفوف المتعلمين في الـدورات كثيـر مـن    بعمله، فعليه 

األطباء، يعني حقيقة أن األطباء إذا قلت أنهم أقرب من غيرهم فليس ببعيد، إلى تعلم العلم الشـرعي، ألنهـم   
فأحبوا أن يكونوا فيما يتعلق بمجال عملهم،  -جل وعال-رأوا من خالل مهنتهم من يبهر عقولهم من آيات اهللا 

عليه الصـالة  -، وكالم نبيه -عز وجل-، والصلة ال تتقوى إال من خالل كالمه -جل وعال-على صلة باهللا 
  .ن هما مصدر العلم الشرعياللذي -والسالم
  وإنشاء مكتبة مثالً في البيت؟ ،سائل يسأل عن الكتب/ السؤال
فيـه   ؟اسمها كيف يبني طالب العلم مكتبـة  عة القرآنحقيقة أنا لي خمسة لقاءات على الهواء في إذا: الجواب

وفيه كيفية اإلفادة من هذه الكتب، وهي موجودة في خمسة أشرطة، فتراجـع يعنـي    ،كثير من الكتب متدرجة
  .بدالً من أن نأخذ وقت بعرضها

ليهـود  ضيعوا ثلث العلم وأوكلوه ل: -رحمه اهللا-بالنسبة يا شيخ يتساءل البعض عن قول الشافعي : سؤال
وأن اهللا سبحانه وتعالى ذكر العلم الشرعي، في فضائل  ،ويتساءل البعض عن قضية علم الطب والنصارى،

  نرجو التوجيه حفظكم اهللا؟ ،ونحن نتعلم الطب ،فما نصيبنا من هذا العلم: هذا العلم العزيز، فقالوا
ت الراية بأيديهم في أول األمر، الطـب  فكان ،وإن كان المراد به علم الطب ،أما تضييع العلم من قبل المسلمين

عند المسلمين، وإن كان من كتب ترجمت من قبل غيرهم، بعضه ترجم وبعضه من خـالل التجـارب ثبـت    
 ،تعلم الهندسـة  ،لكن تعلم الطب ،للمسلمين قبل غيرهم، واتجه السواد األعظم للعلم الشرعي وهذا هو األصل

) ٧٧([ }ولَا تَنس نَصيبك مـن الـدنْيا  {:-جل وعال-خل في قول اهللا تعلم الزراعة، تعلم الصناعة، هذا كله دا
، ألنه تعلمه من لمزارع سواء بسواء ال يختلف عنهألن من يتعلم الطب وهدفه الدنيا، هذا مثل ا ]سورة القصص



علم الطـب  أجل أن يكسب وكسب، وهو في هذه الحالة أفضل ممن يتعلم الدنيا من أجل الدين، وأسلم عاقبة، ت
   .الشرعي من أجل الدنيا نسأل اهللا السالمة والعافيةالعلم للدنيا ما يالم، ال يأثم بهذا، لكن إذا تعلم 

، من تعلم من أجل الـدنيا ال يـرح   إن تعلم ليقال كان من الثالثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة
هذا ال يرح رائحة الجنة، هذا األمر خطير، يبقـى أن العلـوم   رائحة الجنة، ال يتعلم الدين إال من أجل الدنيا 

جـل  -إذا تعلمها بنية الدنيا ال شيء عليه، يبقى أنه إذا تعلمها بشيء من اإلخالص هللا  -علوم الدنيا-األخرى 
تعلم الطب ، إذا كان قصدهم من -جل وعال-وثوابه عند اهللا  ،، ونية نفع اآلخرين يؤجر على هذه النية-وعال

ع الناس، وإعانتهم على تجاوز ما يبتلون به من أمراض، وكذلك المزارع، إذا كان قصـده مـن زراعتـه،    نف
والصانع إذا كان قصده من صناعته أن ينفع اآلخرين بما ينتجه حقله، أو بما ينتجه مصنعه يؤجر على قـدر  

م عليه، ألن هذا هو األصل، لكـن  هذه النية، مع أنه لو محض نيته ألمر الدنيا، ما يالم وال يضيره ذلك وال إث
 -جل وعـال -له، من توفيق اهللا  -جل وعال-كون المسلم ينوي الخير في كل باب يطرقه هذا من توفيق اهللا 

   .، في أمور الدنيا-جل وعال-أن يستحضر النية الخالصة هللا 
واسع وال يحـد،   -جل وعال-وإذا تصورنا أن اإلنسان يجامع زوجته ويؤجر على ذلك، عرفنا أن فضل اهللا 

نعم، أرأيت لو وضعها في حرام كان عليـه  ((: قال ؟ولذا استغرب الصحابة، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر
جـل  -ويقوم بمن تحت يـده ممـن واله اهللا    ،الذي يدرس الطب أن يتعفف بنفسه نعم، الطبيب: قال ))وزر؟
-جل وعال-اآلخرين ال شك أن ثوابه أعظم عند اهللا أمرهم يثاب على ذلك، فإذا تجاوز هذه النية لنفع  -وعال

.  
من يرد اهللا به خيراً يفقهـه فـي   ((: قوله -صلى اهللا عليه وسلم-يسأل البعض عن حديث الرسول : سؤال
  وبعضهم يحمله على مفهوم المخالفة، فنرجو توجيهكم حفظكم اهللا؟ ))الدين

يعني أن اهللا أراد به شراً، وهذا تطرقنـا لـه، فهـل     ،راًمفهوم المخالفة فيه أن من لم يرد اهللا به خي: الجواب
وسخر هذه األموال لنصـر   ،واجتمعت لديه األموال ،وزوال التجارة ،معنى أن التاجر الذي أعرض عن العلم

الدين ولنفع المسلمين، وبذلها في وجوه الخير والبر من دعوة وتحفيظ القرآن، وتحصيل علم شـرعي ويسـر   
راً، لم يرد به خي -جل وعال-ال، نقول اهللا  ؟أن هذا أراد اهللا به شراً :والمتعلمين، هل نقولاألسباب للمعلمين 

أما باعتبار أراد اهللا به خيراً من وجوه أخرى أراد اهللا به خيـراً،   ،من هذه الحيثية ألنه لم يتعلم العلم الشرعي
أن اهللا  :مثل هذا نقـول ، فهه الشرعيةوصرفه في وجو كتساب هذا المال من وجوهه الحاللألن اهللا يسر له ا

أراد به خيراً من هذه الحيثية، وأما كونه لم يتعلم العلم الشرعي لم يرد اهللا به خيراً، فلم يوجهـه إلـى ذلـك    
  .السبيل
ونتعامل مع طهـارة المـريض    ،ونحن نعمل في حقل المستشفيات ،بالنسبة يا شيخ يتساءل البعض: سؤال

  .خ التوجيه بمتن يكون ميسراً في شرح كتاب أهل األعذار، جزاك اهللا خيراًنرجو منكم يا شي ،وصالته
، وبالنسـبة لظرفنـا   صت لهم أبواب من كتب الفقهأهل األعذار في صلواتهم وطهاراتهم خص :أوالً: الجواب

ال وجود لها يمثلون بأمثلة  -يعني أهل العلم-الذي نعيشه واألمثلة الموجودة الحية اآلن ألنهم قد يمثلون بأمثلة 



الشـيخ ابـن    :لفقه، وذكرنا أمثلةلكن األمثلة الحية التي نعيشها في شروح أهل العلم المعاصرين لكتب ا ،بيننا
  .موجودة وميسرة -وهللا الحمد-مين له باع واسع في هذا الباب، الشيخ ابن جبرين كذلك، وكتب أهل العلم عثي

وهـل   ؟واألكل معه من أجل دعوته ؟يجوز المزاح معهسائل يسأل كيف أتعامل مع طبيب كافر؟ وهل : سؤال
  .وما رأيكم بإعطائه القرآن؟ جزاكم اهللا خيراً ؟يجوز إعطاؤه ترجمة من القرآن بلغته من أجل الدعوة

أما بالنسبة للتعامل مع الكافر الشريك في العمل هذا ال يخلو إما أن يكون ممن يرجى إسالمه، هـذا  : الجواب
هذا يالن له في الخطاب، لكن ال يبدأ بالسالم يتعامل معه معاملة حسنة، بحيث تكون هذه يرجى إسالمه، فمثل 

المعاملة باب من أبواب الدعوة، وذكرنا في المثال الذي أوردناه ابن الديان هذا الطبيب اليهودي لمـا حضـر   
ودي خبيث، لكن يبقى اطردوه من الدرس ألنه يهودي خبيث، نعم اليه :، الشيخ ما قالأخرجوه :الدرس ما قال

والتعامل معه بالحدود والضوابط الشرعية، بحيث ال يبدأ  ،إذا رجي إسالمه ال مانع من تمكينه من طلب العلم
 ،وإذا ألين له الكالم وجومل في الكالم وحصل المداراة، وحصلت المداراة في هذا الباب هي مطلوبة ،بالسالم

 ،والمداهنة، أنت تتعامل مع شخص مخالف تداريه رجاء أن يسـلم لكن ال تحصل المداهنة، فرق بين المداراة 
أو ترتكب شيئاً مما حرمه اهللا عليك من أجل أن  ،لكن ال تداهنه، بمعنى أنك تتنازل عن شيء مما يجب عليك

تستقطبه، نفسك أهم عليك منه، فعليك أن تأتي بما أوجب اهللا عليك بغض النظر عنه، أسلم أو لم يسـلم مـو   
 تتنازل عما أوجب اهللا عليك وال ترتكب ما حرمه اهللا عليك من أجله، وأما المداراة ولين الكالم هذا شأنك، فال
   .بحيث ال ترتكب محرم ،أمره سهل

 ))بئس أخو العشـيرة ((: لما ذكر الشخص الذي في خلقه شيء وقال في حقه -عليه الصالة والسالم-والنبي 
عليـه  -فروجـع النبـي    ؛لما استأذن وأذن له ودخل أالن له الكالمألن في خلقه وفي طبعه شدة، ثم بعد ذلك 

إن شر الناس من ((نعم، : وتحدثه بهذا الكالم السهل اللين، قال ))بئس أخو العشيرة((: تقول -الصالة والسالم
فمثل هذا يتقى شره من جهة، وأيضاً يكسب بالخلق، وإذا نظرنا إلـى تـأثير تعامـل     ))تركه الناس اتقاء شره

-مع الشخص الذي بال في المسجد، بال في المسجد، ثـار عليـه الصـحابة     -عليه الصالة والسالم-لنبي ا
، واحترام بيوته، ثاروا عليه وكادوا أن يوقعوا به، النبـي  -جل وعال-من باب الغيرة هللا  -رضوان اهللا عليهم

وهذا عين الحكمة، بمثل هـذا   ))هدعوه، ال تزرمو((: عث رحمة للعالمين قالالذي ب -عليه الصالة والسالم-
تكتسب القلوب وتجتذب، أضف إلى ذلك ما يترتب على طرده من المسجد أثناء قضاء حاجته من اإلضرار به 

   .وتكثير مواضع النجاسة وغير ذلك
وال سلب من شيء إال شانه، فعلينا أن نتعامـل بالنـاس علـى     ،المقصود أن اللين ما دخل في شيء إال زانه

توياتهم بالرفق واللين وال نتنازل عن شيء مما أوجب اهللا علينا، بعض الناس يضيق ذهنـه عـن   مختلف مس
أنا ال أستطيع أن أتعامل مـع هـذا إال   : احتواء واستيعاب مثل هذه األمور فتجده إما أن يصرم بالكلية، ويقول

ه وهدايته، فيتنـازل  بشيء من التنازل، وبعض الناس يسترسل معه ويرتكب الصعب والذلول في سبيل دعوت
   .وقد يرتكب بعض المحرمات فال هذا، وال هذا ،عن الواجبات

  .ومع ذلك ال نتنازل عن شيء من أمور ديننا ،علينا أن نلين الكالم ونتعامل مع الناس بالرفق واللين والحكمة



إمكانيـة   وتتساءل بعض األخوات عن ،حيث أنه يحضر بعض األخوات هذه المحاضرة :أيها الشيخ: السؤال
وجـزاكم   ،ومشاكل األوالد، فنرجو التوجيه حول هذا الموضوع وطلب الزوج، ،طلب العلم مع كثرة المشاغل

  .اهللا خيراً
التسديد والمقاربة، التسديد والمقاربة وال يكون شـيء   المطلوب من األخوة واألخوات على حد سواء: الجواب

، والنوم أن العمل يحتاج إلى ثلث الوقت :يعني إذا قلناعلى حساب شيء آخر، ال شك أن الناس عندهم فراغ، 
ما أوجب اهللا من العبادة يحتاج إلى الثلث الثاني، الثلث الثالث يحتاج اإلنسان إلـى أن يسـتجم   وووقت العبادة 

له ارتباطات عائلية، لـه سـفرات، لـه     ،يجلس مع أقاربه ،فيه، يحتاج إلى أن يستجم يرتاح يجلس مع أوالده
لو أن  لكن يبقىالمرأة لها أعمال أخرى غير العمل في بيتها مع أوالدها، في حاجة زوجها،  ،لنـزهاتأيضاً ا

للعلم الشرعي، ومثلما ما ذكرنا اآلن بإمكان اإلنسان وهو يتناول الشاي الذي  اإلنسان خصص ساعة من يومه
م الطيب، يأخذ المصحف بعـد  يأخذ عند بعض الناس ساعة أو أكثر يضغط الزر بالنسبة للمسجل ويسمع الكال

   .ويستفيد فائدة عظمى، والعلم كله تحت تدبر القرآن ،صالة الصبح ويقرأ بالتدبر والترتيل
  فتــدبر القــرآن إن رمــت الهــدى   

  ج

ــرآن     ــدبر القـ ــت تـ ــالعلم تحـ   فـ
  ج

ليقـين  أورث القلب من العلـم وا  -كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-وإذا قرئ القرآن على الوجه المأمور به 
واإليمان والطمأنينة شيء ال يدركه إال من عاناه، نعم نحن نقرأ القرآن على غير الوجه المأمور بـه، متـى   

متى ينتهي الحزب؟ متى نختم القرآن؟ هذا همنا، ولذلك ال نتلذذ بقـراءة القـرآن، ال نسـتفيد     ؟تنتهي السورة
الثة ماليين ف، كل حرف عشر حسنات، والختمة ثالفائدة المرجوة من قراءة القرآن، نعم يثبت لنا أجر الحرو

بإمكانه أن يقرأ في سبع، يختم كل أسبوع، إذا جلس من صالة الصبح إلـى انتشـار    حسنة، واإلنسان جالس
الشمس يقرأ القرآن في سبع، ويحصل على ثالثة ماليين حسنة في كل أسبوع، في أمـر فـي غايـة اليسـر     

لى أجر الحروف التي هي هذه الحسنات العظيمة، وهذا أقل تقـدير،  والسهولة، وهذا ال يكلف شيء، نحصل ع
يضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لبعض الناس، وجاء في بعض اآلثار  -جل وعال-وإال فاهللا 

لبعض عباده الحسنة إلى ألفي ألف حسنة، يعني تصور العدد والكم الهائل هـذا،   يضاعف -جل وعال-أن اهللا 
وسـعة   -جـل وعـال  -خيال، ما يمكن هذا، لكن إذا نظرنا إلى فضل اهللا  :ناه بقدرات الناس قلنايعني إذا قار

تمنـى   ؟يعطي ما يتمناه آخر من يدخل الجنة يعطيه ما يتمناه، وايـش يتمنـى   -جل وعال-وأن اهللا  ،رحمته
ألنه آخـر   ؟يتمنى تمنى، تنطقع به األماني ما يدري أيش :له يقالأرض مساحتها ألف متر عليها قصر مشيد، 

لك هـذا  : نعم، فيقال له: فيقول ؟أترضى أن يكون لك ملك أعظم ملك في الدنيا: شخص يدخل الجنة، فيقال له
وتوكلنا وحزمنـا، وحزمنـا   ذا قرأنا في سبع واعتمدنا وجلسنا الملك وعشرة أمثاله، يعني فضل اهللا ال يحد، فإ
تركه شاق على كثير من النـاس،   د فالنوم بعد صالة الصبحهاأنفسنا، ألن المسألة في أول األمر تحتاج إلى ج

يحتاج إلى جهاد في أول األمر، ثم بعد ذلك يتلذذ به، بحيث لو مرض في يوم من األيـام، وصـلى الصـبح    
وخرج لينام ما نام، ما جاءه النوم إال في وقته، هذا شيء مجرب، فإذا جلس في مصاله لمدة ساعة اسـتطاع  

أن هناك ساعة من آخر النهار لو اقتطعها اإلنسان ما ضره وال ضـيع   :، األمر الثانيسبعي أن يقرأ القرآن ف
   .عينه على تيسير أمور دينه ودنياهمن أعماله ومصالحه ال الدينية وال الدنيوية شيء، بل هذا مما ي



ثـم يبـدأ    م، ثم البلـوغ ، بادئاً باألربعين النووية ثم عمدة األحكا-عليه الصالة والسالم-فيقرأ في سنة النبي 
ومثل مـا قلنـا    ،بالكتب الجوامع التي تجمع له أبواب الدين، وينظر في العلوم األخرى ويسمع كالم أهل العلم

يعني يأتينا من تخصصات ومن أعمال حتـى أعمـال حـرة، يحضـرون      ،األمر ميسر والنماذج كثيرة جداً
بأن هذا مما ييسـر   :ينهم وال دنياهم، ولو قيلالدروس ويسمعون األشرطة وما ضاع عليهم شيء من أمور د

  .أمور الدين والدنيا لما بعد
رجل مصاب بكسر في يده وعليه جبيرة إلـى كفـه، وال يسـتطيع أن    : بالنسبة يا شيخ حفظكم اهللا: سؤال

 وهناك سؤال آخر أيها الشـيخ  ؟علماً بأن الكسر في يده اليمنى، هل له أن يتيمم ،يستعمل يده في الوضوء
  لعلكم تختمون إن تيسر ذلك؟

ال تخلو إما أن تكون بقدر الحاجة  الجبيرة على الكسر فهذه الجبيرةبالنسبة لمن شج أو كسر ووضع : الجواب
ممـا   الكسر وما يحتاج إليه قبله وبعدهوالحاجة ال يعني أنها موضع الجرح أو الكسر، موضع الحاجة موضع 

مسحها، وغسل بقية األعضاء، نفترض أن الكسر في منتصف الذراع، يمسك هذه الجبيرة، وهذه حينئذ يكتفى ب
 .انقطع الشريط.. .....وبهذا يكتفى ،يغسل الكف، ويغسل الكوع، ويبقى محل هذه الجبيرة يمسح عليه


